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 Reports  گزارش ھا 

  
  گزارشگران پورتال

١٣.٠۶.٠٩  

 راني ای جمھوراستيانتخابات ر
 مورد كي نزد را ازراني افغانستان، حوادث ای  با درنظرداشت منافع مل"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال

 . مطلع خواھد ساختراني ایاسي سی فضای را از چكونگھناني قرار داده و ھم میبررس

 ی داشتند و باعالقمندی تبصره ھائراني ای جمھوراستيً جھان امروز كال در مورد انتخابات رمطبوعاتدر حاليکه 

 استي  ختم ركايشمول امره   ب مطبوعات غرب و مجموع انتخابات را در آن كشور تحت نظر گرفته بودندانيجر

 ی رای به نفع موسودي كه شادانستندي می مردمی آنرا ھم صف طوالنلي و دلندكردي میني بشي احمد نژاد را پیجمھور

.   ماندی جمھور باقسي رئثي به حگري نژاد باردی چند روزه، احمدیاھوي اما بعد از ھ، کنندخلعرا  نژاد یداده و احمد

 دست ی ھم روی طرح ھای و حتگرفتندي می آمادگراني در اريي تغی جھان غرب برای ھاتختي پاريدر واشنگتن و سا

 .داشتند

 بود یشي ھا صرف نمادي كاندی ھازي جست و خني اۀ  ھمايآ.   پرده برداشتراني انتخابات اانيدقت از جره  بتوانينم

 در انهي و دانشمندان امور شرق مرانيبره در ا  چرا اھل خشد؟ي شمرده مكي دموكراتی در چوكات نظام آخندنكهي ااي

 نژاد یاحمدآژانس ھای خبری ايران  گزارش طبق  ند؟ي نمایني بشيپ را راني انتخابات اجينتوانستند نتاھا  كشور ريسا

 تعجب است یجا.   تعلق گرفت گري ددي به دو كاندهيبق.   مردم را بدست آوردندی آراصدي ف٣٢ ی و موسوصدي ف۶۶

 ر دی انتخاباتیشعار ھا.  دي نمایني بشي نژاد پی را به نفع احمدی تفاوتني نتوانست كه چنی سازمانچي كس و ھچيكه ھ

 ی ملی متھم به ارتكاب اعمال  خالف منافیاسي سري خود را با كلمات غگري دكي داني بود و كاندزيظاھر تند و ت

 است و طرفي وانمود  ساخت كه شخص بی نظاره گر اوضاع بود و طوری طور تصنعیا هللا خامنه تيآ.  كردنديم

ه  نژاد ھم بی احمدنيگذاشت كه تظاھرات مخالفحتی   ینظام آخند.   كندی خود را طیعي  طبري كه  انتخابات سگذارديم

 . گرددثي تثبی بودن نظام آخندكي دموكراتري و تزوبي تا با فروندديوقوع بپ

 ی بوده است كه نظام آخندی انتخابات عمدجي نتایني بشي در پراني مطبوعات ایموش خااي جاست آني درالؤس

 ني كه از آغاز تا انتھا تمام اشودي جلوه دھد؟  تصور مكي و آنرا دموكراتبدي و جھان را بفرراني مردم اخواستيم

    . و جھانراني زدن مردم ال گوی بود بری دامكنوعي  ويسنار

 لرزه ھای انتخابات می تواند مطرح باشد،  مخالفت صريح وآشکار مردم ايران در تھران و اما آنچه به مثابه پس

 چه ھرچند رژيم قبل از اعالم انتخابات جم غفيری از رھبران مخالف. استپايتخت آن کشور عليه نتايج انتخابات 
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" موسوی"ات ھواداران  را از طرف شب به زندان انداخت، با آنھم بعد از اعالم نتايج انتخاب"حمدی نژادا"

به صورت آنی به خيابانھا ريخته ، ضمن اعتراض به نتايج انتخابات " احمدی نژاد"دو تن از مخالفين " کروبی"و

  .درگيری ھای خونينی را با پوليس ضد شورش دولت ايران وچماق به دستان شخصی پوش آن موجب گرديدند

  . ودمرکز آن به شمار مير" ونک" ز شده ميدانمرکز ثقل اين درگيری ھا بيشتر در شمال شھر متمرک

اينکه آيا اين تظاھرات می تواند به يک جنبش اعتراضی وتظاھراتی وسيع ودوامدار مبدل گردد تا بتواند رژيم آخندی 

را به خطر مواجه سازد، در غياب احزاب ونيروھای پيگير در امر مبارزه ونبودن يک رھبری مشترک ، رزمنده و کار 

 زياد محتمل به نظر نمی رسد، ھرچند اکنون در بسا از مناطق شمال شھر می توان زمزمه ھای ھمچو مواقعیآمد در 

 .روياروئی ھای مستقيم را شنيد واز جانب ديگر آمادگی نيروھای امنيتی را در حد کمال آن مشاھده نمود

  


